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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de laatste 10 dagen van de ramadan. 
 
Allah swt zegt in surah as-Sadjdah in vers 16 het volgende:  
 

ُهۡم يُنِفقُونَ  ـٰ ا َرَزۡقنَ ا َوِممَّ ا َوَطَمع ً۬
 تَتََجافَٰى ُجنُوبُُهۡم َعِن ٱۡلَمَضاِجعِ يَۡدُعوَن َربَُّہۡم َخۡوف ً۬

 

Hun zijden verlaten (hun) bedden, om hun Heer (in het nachtgebed) met vrees en hoop aan te roepen, en 
zij geven uit van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien.  
 
Allah swt heeft de maand Ramadan verheven boven de andere maanden. Daarin heeft hij de laatste 10 dagen 
de meest verheven dagen gemaakt en in die laatste 10 dagen heeft hij een nacht verheven die het meest 
waardevol is ten opzichte van alle andere nachten. De laatste 10 dagen van de maand Ramadan kan je zien 
als een nieuwe kans om jezelf te verbeteren. Het is een herkansing die Allah swt ons gunt om Zijn 
tevredenheid te kunnen verdienen. Het is een fase om jezelf te herstellen. Deze laatste 10 dagen hebben een 
grote verdienste bij Allah swt. Hoog bewust zijn is een belangrijk middel om dit te kunnen bereiken.  

 
In het bovenstaande vers beschrijft Allah swt een tweetal daden van een oprechte dienaar. Een oprechte 
dienaar brengt een deel van de nacht in aanbidding door. Het gebed verrichten gedurende deze nachten kent 
een grote waarde. Aansluitend hierop heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd hierover: 
“Onze Heer daalt iedere nacht tijdens het derde en laatste deel van de nacht neer en zegt: “Wie roept Mij 
aan zodat ik hem kan beantwoorden? Wie vraagt Mij zodat Ik hem kan geven? Wie zoekt Mijn vergiffenis, 
zodat ik hem kan vergeven?”. Het contact met je schepper gedurende deze periode van de nacht is heel 
bijzonder mede doordat de dienaar van Allah swt in dit gedeelte van de nacht een hoog concentratieniveau 
heeft: de bewustwording is hoog. De smaak van deze aanbidding is heel sterk en de afstand tussen jou en de 
Schepper is klein, mede doordat je je hoog bewust bent van Allah swt. Het is een middel dat we moeten 
aangrijpen om ons doel te kunnen bereiken. 
 
Beste broeders en zusters, we bevinden ons bijna in de laatste fase van de maand Ramadan: de fase van de 
laatste 10 dagen. Allereerst moeten we Allah swt dankbaar zijn dat we de mogelijkheid hebben gekregen om 
deze fase van de Ramadan te mogen ervaren en we moeten Allah swt vragen om ons vasten en daden te 
accepteren. Het is een kans wat we hebben gekregen van Allah swt. Zie het als een herkansing, een 
herkansing om terug te keren op het pad van Allah swt en om jezelf te verbeteren. We bevinden ons in een 
fase waarin zelfanalyse centraal moet staan. Hoe heb ik tot nu toe de Ramadan doorgebracht? Heb ik er alles 
uit gehaald wat er uit te halen valt? Heb ik deze maand gebruikt om mijzelf volledig te veranderen? Heb ik 
het contact en mijn band met mijn Schepper sterker gemaakt? Kan ik van mezelf zeggen dat ik mijn best heb 
gedaan om de tevredenheid van Allah swt te verdienen? Of kijk ik terug op dagen waarin ik mijn tijd heb 
gedood met het spelen van videogames en het kijken van voetbalwedstrijden om te voorkomen dat je 
honger en dorst krijgt? Als de antwoorden “negatief” zijn, dan is dit het moment en je kans om er alsnog een 
succesvolle Ramadan van te maken. 
 



Het was een gewoonte van de profeet Mohammed vzmh om de laatste 10 dagen en nachten van deze maand 
extra goed te benutten. Aicha, de vrouw van de profeet, overlevert dat de profeet zich in de laatste 10 dagen 
van de Ramadan meer inspande voor de aanbidding dan andere dagen. 
  
Tot slot: in de laatste 10 dagen van de maand Ramadan bevindt zich de meest verheven nacht ten opzichte 
van de andere nachten. Het is de nacht Laylatoel Qadr, de waardevolle nacht die geen gelijke kent. Dit is 
nogmaals een kans die Allah swt ons gegeven heeft.  
 
Beste broeders en zusters, laten we deze laatste 10 dagen optimaal benutten en laten we vandaag al aan 
zelfreflectie doen om te peilen waar we staan zodat we deze laatste dagen kunnen gebruiken om ons zelf 
positief te veranderen.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


